Co zmieni się od 1 stycznia 2020 roku?
Szanowni Państwo,
Wraz z kompleksowym wprowadzeniem systemu
identyfikacji pojemników robimy ważny krok w kierunku
wydajnej i ukierunkowanej na przyszłość gospodarki
odpadami i gospodarki obiegu zamkniętego w całym
regionie. W tym celu do końca roku wszystkie pojemniki na
odpady resztkowe zostaną wyposażone w chip. Chip ten
pozwoli na jednoznaczne przypisanie każdego pojemnika
na odpady do danej nieruchomości. Dzięki temu można
policzyć ilość opróżnień i dostosować opłaty za wywóz
odpadów do częstotliwości opróżnień.
Ponieważ ilość produkowanych odpadów w budynkach
wielorodzinnych w zależności od gospodarstwa domowego
może być bardzo różna, szczególnie ważne jest dla nas
zaoferowanie Państwu możliwości odnoszenia korzyści
z nowego systemu. Również Państwo mają wybór.
Unikając generowania odpadów, każdy z nas może
przyczyniać się do ochrony naszego środowiska i zasobów.
Jest to możliwe w ramach zakupów, segregacji odpadów
w domu lub też ich wyrzucania. Każde działanie ma duże
znaczenie. Wspólnie chcielibyśmy coś zmienić, świadomie
gospodarując naszymi odpadami.
A.R.T.

Administracja nieruchomości

Opłata podstawowa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

+

+
€

+

14

€
15

+

€

€

€

€

= Opłata łączna

do
26 opróżnień

11 12 13

W przyszłości roczna opłata podstawowa
będzie obejmować:
• 13 opróżnień pojemnika na odpady
resztkowe
• Regularne opróżniania pojemnika
na makulaturę
• 4 odbiory odpadów gabarytowych
na żądanie
• Zbieranie odpadów problemowych
• Zapewnienie punktów zbiórki odpadów
zielonych
• Prowadzenie centrów utylizacji
i odzysku odpadów (EVZ)
• Monitorowanie i nadzór poeksploatacyjny
nad składowiskami odpadów
• Przetwarzanie i odzyskiwanie odpadów
• Informacja i doradztwo za
pośrednictwem infolinii (0651-9491 414)
Z pozostałych usług można elastycznie
korzystać bezpłatnie lub za dodatkową
opłatą.

Usługa odbioru i dostawy
w mieście Trewir i w powiecie
Trier-Saarburg

(w powiecie Trier-Saarburg możliwa tylko dla
pojemników o pojemności 770 l i 1100 l)

• Usługę odbioru i dostawy w przyszłości
będzie musiał zamawiać właściciel lub
jego upoważniony przedstawiciel.
• Podczas rezerwacji usługi do wyboru
jest częstotliwość opróżniania co 14 dni
(26 opróżnień) lub co 4 tygodnie
(13 opróżnień).
• Przy rezerwacji oprócz rocznej opłaty
podstawowej naliczana jest opłata za
usługę odbioru i dostawy oraz opłaty
za dodatkowe opróżniania w zależności
od wielkości pojemnika.
• Usługę odbioru i dostawy można
rezerwować tylko dla całych obiektów.
Jeśli w obiekcie znajduje się kilka
lokali mieszkalnych, nie ma możliwości
indywidualnej rezerwacji usługi dla
poszczególnych pojemników.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:
1. Dlaczego opłaty za wywóz
odpadów w systemie
identyfikacji pojemników są
znacznie wyższe?
Podwyższenie opłat nie ma związku
z systemem identyfikacji pojemników.
Nowy system pozwala wręcz uniknąć
jeszcze większego wzrostu opłat,
gdyż oferuje on wiele możliwości
zaoszczędzenia pieniędzy. Przyczyną
zmiany wysokości opłat jest wzrost
kosztów w niemal wszystkich obszarach
(recykling odpadów resztkowych, prace
budowlane na składowiskach, pojazdy,
materiały, płace itp.).

2. Jak wysokie będą opłaty za
wywóz odpadów dla mnie jako
lokatora?
Wysokość przyszłych opłat będzie
zależała od wielkości pojemników,
jakie w przyszłości ma zamówić dla
całego obiektu właściciel lub jego
upoważniony przedstawiciel oraz
od docelowej częstotliwości ich
opróżniania.

3. Moi sąsiedzi wyrzucają
więcej śmierci do wspólnego
pojemnika na odpady.
Czy mogę otrzymać własny
pojemnik na odpady resztkowe?
Zasadniczo jest to możliwe.
Odpowiednie zamówienie musi
zostać dokonane przez właściciela lub
jego upoważnionego przedstawiciela.

4. Jak zapobiec wyrzucaniu
odpadów do mojego
pojemnika przez inne osoby?
Właściciele lub ich upoważnieni przedstawiciele mają możliwość zamówienia
zamykanych pojemników po uiszczeniu
jednorazowej opłaty za użytkowanie.
Dzięki temu nie jest możliwe korzystanie z pojemników na odpady resztkowe
przez nieuprawnione osoby.

5. W jaki sposób jako lokator
mogę wykorzystać
możliwości systemu
identyfikacji pojemników?
Unikając generowania odpadów, każdy
z nas może przyczyniać się do ochrony
naszego środowiska i zasobów. Jest
to możliwe w ramach zakupów,
segregacji odpadów w domu lub też ich
wyrzucania. Również jako wspólnota
lokatorów ze wspólnym pojemnikiem
na odpady możecie wpływać na
ilość produkowanych przez siebie
odpadów. Wykorzystajcie możliwość
zaoszczędzenia dzięki mniejszej
częstotliwości opróżnień i wspólnie
odnoście korzyści z niższych kosztów.

Więcej pytań?
Służymy pomocą!
0651-9491 1212

WYBÓR
NALEŻY
DO NAS
Informacje dotyczące budynków
wielorodzinnych

